
 

STTY hallituksen kokous  MUISTIO 

Aika: 23.3.2020 

Paikka: Skype 

Läsnä: Kristiina Häyrinen, pj, Laura-Maria Peltonen, Timo Ukkola, Alpo Värri, Juha Mykkänen, Kaisa 

Hujanen, Ulla-Mari Kinnunen. Poissa: Pirjo Hilama (ilm. poissaolosta), Persephone Doupi (ei pääsyt 

läpi puhelimellakaan, lähetti tietoja spostissa), Taru Lehtimäki.  

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

    Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen  

    Hyväksyttiin.  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (stty-sivulla jäsenosassa)   

Hyväksyttiin. Joitakin siinä olevia asioita jatketaan tässä kokouksessa.  

5. Jäsenasiat  

Ei eronneita jäseniä. Jäsenmaksun ovat maksaneet ja jäsenyyttä hakeneet: Susi Salovaara, Tuulikki 

Vehko ja Tiina Marjatta Jokinen. Nämä hyväksytään jäseniksi. Ulla-Mari lisää heidät listoille. Minttu 

Saari on myös maksanut, mutta, ei ilmeisesti ole tehnyt jäsenhakemusta. Ulla-Mari lähettää 

hänelle spostin asiasta.  

Vuoden ensimmäinen jäsenkirje on tehty, ei lähetetty. Konferensseja on paljon peruttu. Laura-

Maria päivittää nuo kohdat ja lähettää jäsenkirjeen spostilistan kautta. 

 

6.Talous 

   Saldo 23.3.2020 4551,93 €.  

7. STC2020 

Järjestelyt etenevät EFMIn ja projektitoimiston kanssa hyvin hitaasti. Rekisteröintisysteemi ja call 

for papers ovat valmiit. Nettisivuja tehnyt EFMI (ei proj.tsto). Kaija selvittänyt KYSin mahd site 

visit, vastanneet myöntävästi. Kuopion kaupunki ei vielä vastannut vastaanoton mahdollisuudesta. 

Sponsoriehdokkaille proj.tso lähettänyt tietoa. Kristiina toivoo, että hallituksen jäsenet hyväksyvät 

pyynnön, kun tulee reviewer-pyyntö, myös workshoppeja, paneeleja yms toivotaan meiltä ym 

kumppaneilta. Mm. NI työryhmissä toimivilta jäseniltä on tulossa paneeli, kertoi Laura-Maria, ja 

Ulla-Marilta ja Kaijalta ja Erasmus partnereilta.  Miten HL7? 

Kristiina kysyy vielä EFMIn mielipidettä liittyen koronaan: 1) STC:n siirto esim marraskuulle tai 2) 

syyskuun STC mahdollisesti digitaalisesti, jos f2f ei onnistu. 

 
8. Markkinointisuunnitelma toimenpiteet 
 



 

 Twitterin tilin suhteen Persephone on selvittänyt seuraavaa: 
 - olen seurannut erilaisia tahoja jotka ovat STTY:n toiminnan kannalta relevanttia (ainakin 

mielestäni), niin, että ainakin yhdistyksen sivulle päivittyvät kiinnostavat Twiitit ja uutiset. Jos 
haluatte lisätä jonkun mielenkiintoisen tilin, voitte tehdä niin, kun olette kirjautuneita yhdistyksen 
tilille. 
- olen seurannut myös kaikki hallituksen jäsenet paitsi: Kristiina (kaksi tiliä, en ole varma kumpi on 
oikein), Juha, Laura-Maria ja Pirjo (en ole löytänyt teitä Twitteristä, jos teillä on tili, sitten 
lähettäkää minulle teidän käyttäjänimet). 

 
Helpoin tapa viestitä Twitterissä vaihtamalla oman ja STTY:n tilin välillä on lisäämällä STTY:n tilin 
teidän profiilinne. Kun olette lisänneet STTY:n tilin profiilinne, molemmat tilit näkyvät profiilin 
kuvan hiiren painalluksena ja voitte välitä, kumman tilin te haluatte käyttää – edellytys, että olette 
sisään kirjautuneena molemmille tilille.   
 
Englanninkieliset ohjeet löytyvät.  
STTY:n tilin käyttäjätunnus: @STTYry 
Salasana: TiTiTyy2018 

 

Facebook tilillä ollut jnkn verran liikehdintää, jatketaan sitä. 

Www-sivut (Timo): jatketaan seur. kokouksessa, selvitys menneillään. Onko aikataulua asialle? 

Timolle ehdotukset lauantaihin mennessä esim asioista mitä tarjouspyyntöön. Wordpress ehkä 

selkein.   

 

8. Muut asiat 

Yhteistyöehdotus Terveyskylä PROn kanssa: yksi kokous pidetty. Logot jaetaan, missä STTY:n? 

Kristiina etsii. Katostaan mihin kohtaan STTY-sivule logo laitetaan. Samalla nostetaan FinJeHew-

logo etusivulle.  

  

Tietosuojaseloste: käsitellään seuraavassa kokouksessa. KYSin Kirsi-Marja Remes luvannut auttaa 

tässä. 

 

STTY:n arkiston siirto: Sari Palojoella oleva arkisto pyritään siirtämään hallitukselle. Juha selvittää 

asiaa ja ottaa yhteyden Sariin. 

9. Seuraava kokous 

Skypellä, Doodle kysely, kun saamme EFMIn vastauksen. Sieltä tullut juuri kokouksen aikaan 

Kristiinalle sposti liittyen koronaan. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.twitter.com%2Fen%2Fmanaging-your-account%2Fmanaging-multiple-twitter-accounts&amp;data=02%7C01%7C%7Ca74a14f7f8e54e8262dc08d7cf482e7b%7C87879f2e73044bf2baf263e7f83f3c34%7C0%7C0%7C637205781230168048&amp;sdata=MQGggSuFPkxtTS8fs5hC712hYlMVzvNobEDNN9MIKX0%3D&amp;reserved=0

